
Jaarlijks horen ongeveer 70.000 kinderen dat hun 

ouders gaan scheiden. Het is belangrijk dat een kind 

beide ouders kan blijven zien én dat ouders positief met 

elkaar blijven communiceren in het belang van het kind. 

Dit lukt helaas niet altijd. Het Kenniscentrum Kind & 

Echtscheiding ondersteunt ouders en kinderen in deze 

situatie. Ze kunnen gespecialiseerde hulp krijgen in een 

lichte of intensieve vorm, afhankelijk van wat het kind en 

de ouders nodig hebben.

Kenniscentrum Kind 
& echtscheiding

Het Kenniscentrum Kind & Echtscheiding heeft het 

volgende aanbod voor ouders en kinderen: 

KinDErEn in EcHtscHEiDingsituatiEs 
(KiEs)  
KIES is een spel- en praatgroep voor kinderen in groep 4 

t/m 8 van het (speciaal) basisonderwijs en voor jeugdigen 

in het voortgezet onderwijs. KIES is er ook voor ouders én 

voor docenten in het basis- en voortgezet onderwijs. 

KIES leert kinderen hoe ze beter kunnen omgaan met de 

veranderde gezinssituatie na een scheiding. Na het volgen 

van de KIES-training begrijpen kinderen de scheiding van 

hun ouders beter. Verder leren kinderen om de scheiding 

op verschillende manieren te bekijken én om te kiezen voor 

hun eigen gedachten, gevoel, gedrag en handelen. Door 

herkenning en erkenning van elkaars gevoelens, ervaren ze 

hoe belangrijk ze zijn en dat ze er toe doen. Ook ervaren de 

kinderen dat hun gevoelens en gedachten er mogen zijn. 

Uiteindelijk ontdekken ze hoe ze kunnen omgaan met de 

veranderde situatie. 

Het KIES-programma bestaat uit acht bijeenkomsten en 

wordt individueel binnen het Kenniscentrum Kind & Echt-

scheiding gegeven of in een groep in samenwerking met 

de gemeente. Een speciaal getrainde coach begeleidt de 

kinderen. 



BEmiDDElingsgEsprEKKEn
Soms lukt het ouders niet om na een scheiding goede afspraken te 

maken over hun kind, terwijl het kind wél contact heeft met beide 

ouders. Ouders kunnen dan bemiddelingsgesprekken voeren bij 

het Kennis centrum onder leiding van een hulpverlener. Tijdens deze 

gesprekken ondersteunt de hulpverlener ouders om concrete afspraken 

te maken over de omgang met hun kind(eren). Deze afspraken worden 

vast gelegd in een zorgregelingsplan. De afspraken worden geëvalueerd 

en eventueel bijgesteld. Ouders krijgen informatie over wat een 

scheiding en de strijd tussen ouders voor een kind kan betekenen. 

Er vinden maximaal negen bemiddelingsgesprekken plaats.

OmgangscEntrum
Het Omgangscentrum is onderdeel van het Kenniscentrum. Het 

Omgangs centrum richt zich op ouders en op kinderen van 0 - 18 jaar 

en helpt hen om goede afspraken te maken over de omgang na een 

scheiding. Bijvoorbeeld omdat ouders een conflict hebben en het kind 

geen contact heeft met de niet-verzorgende ouder. 

In het Omgangscentrum hebben ouders samen gesprekken met een 

hulpverlener. Het doel is dat de ouders goede afspraken maken over 

het contact tussen het kind en beide ouders. Daarnaast wordt het 

contact tussen de niet-verzorgende ouder(s) en het kind opgebouwd 

of hersteld. De omgang- of bezoekcontacten zijn eens per twee 

weken, onder begeleiding van speciaal getrainde pedagogisch 

medewerkers. Er zijn maximaal twaalf begeleide omgangsbezoeken 

en negen gesprekken met ouders. Als het noodzakelijk is, kan de 

begeleiding langer duren.

samEnwErKing mEt anDErE OrganisatiEs 
Het Kenniscentrum Kind & Echtscheiding werkt onder meer 

samen met Humanitas, de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), 

het maatschappelijk werk, het onderwijs, Bureau Jeugdzorg 

Friesland, de Raad voor de Kinderbescherming en de rechtbank.  

praKtiscHE infOrmatiE En aanmElDEn
Voordat de hulp start, is een verwijzing of indicatie nodig; de 

rechtbank kan ouders direct aanmelden. Na de aanmelding volgt 

een intake gesprek, dan wordt samen met ouders gekeken welke 

begeleiding en/of behandeling het beste past bij de vraag van het 

kind en de ouders. 

Ouders en/of kinderen die hulp willen van het Kenniscentrum  

Kind & Echtscheiding, kunnen contact opnemen via  

088 - 142 44 44. Informatie kan worden opgevraagd via 

omgangscentrum@jeugdhulpfriesland.nl. 
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